
Diarienummer 
511-5461-2021
  

INFORMATION 

2022-08-15 Sid 1 (7)

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post natura2000.kalmar@lansstyrelsen.se 
Besöksadress Regeringsgatan 1 Webb www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Inbjudan till informations- och dialogmöten om förslag till nya 
Natura 2000-områden för fåglar 

Förlängd tid ger möjlighet till möten 

Sedan Länsstyrelsen skrev till er i maj har Regeringen beslutat att ge alla länsstyrelser förlängd 
tid för uppdraget att ta fram förslag till avgränsning av nya Natura 2000-områden. 

Det innebär att vi nu kan bjuda in till följande informations- och dialogmöten: 

• Strandagården, Påskallavik
torsdagen den 25 augusti 2022, klockan 18.00-20.00

• Föragården, Föra
måndagen den 29 augusti 2022, klockan 18.00-20.00

• Rungården, Runsten
tisdagen den 30 augusti 2022, klockan 18.00-20.00

• Folkets hus, Lindsdal
torsdagen den 8 september 2022, klockan 18.00-20.00

OBS! Anmälan till det möte du väljer ska ske via Länsstyrelsen kalender. 
www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender 

Den förlängda tiden innebär samtidigt att alla synpunkter fortfarande kan lämnas efter mötena 
och fram till den 25 september 2022. Helst via webbformulär på Länsstyrelsens webbplats. 

Förslaget har väckt många frågor och synpunkter 

Vi vill på dessa möten informera mer i detalj om hur förslaget till nya Natura 2000-områden har 
kommit till. Men även försöka förtydliga vad ett eventuellt utpekande i praktiken kan innebära. 
Det kommer vara en utmaning att hinna besvara alla frågor, men ambitionen är att dessa ska 
kunna lyftas före, under eller efter mötet.  

Kontakt & ytterligare information 

e-post: natura2000.kalmar@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 80 00 (växel)

Kontakta oss helst via e-postadressen ovan. Om du hellre vill ringa är det bra om du meddelar 
hur vi kan nå dig, så återkommer vi om vi inte kan ge dig svar omedelbart. 

Mer information och uppdaterade Frågor och svar finns på Länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/kalmar (Sök efter: Nya Natura 2000-områden för fåglar). 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender
mailto:natura2000.kalmar@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/nya-natura-2000-omraden-for-faglar.html


      
En bakgrund - EU granskar att medlemsländerna gör tillräckligt 

EU-kommissionen menar att Sverige inte har föreslagit tillräcklig mängd marina Natura 2000-
områden för fågellivet som borde ha skett enligt EU:s lagstiftning. EU-kommissionen har därför 
inlett ett överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen menar att flera mycket betydelsefulla 
IBA-områden1 som lyfts fram av fågelskyddsorganisationen BirdLife International också bör 
pekas ut som Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet2. Det är endast områden som inte har 
tillräckliga värden för fågellivet som får uteslutas. 

För Kalmar län handlar det om tre större kustområden som är IBA-områden: 

• Oskarshamnskusten 
• Kalmar - Pataholm (Mönsterås) 
• Östra Ölands kust och strandängar 

EU-kommissionen pekar dessutom särskilt på Södra Midsjöbanken som ligger på internationellt 
vatten, men i Sveriges ekonomiska zon i centrala Östersjön med Kalmar län som närmaste län. 

Regeringens uppdrag till länen 

Med anledning av kritiken har regeringen gett ett antal kustlänsstyrelser uppdraget att först göra 
en noggrannare bedömning av IBA-områdenas betydelse för fågellivet. Och sedan att ta fram 
förslag till nya Natura 2000-områden för de viktiga områdena. 

Länsstyrelsen har i uppdraget tagit fram förslag till avgränsning av fem nya eller utvidgade 
Natura 2000-områden. Dessa områden är de samma som kommunicerades i maj, men det finns 
detaljavgränsningar som har eller kommer att justeras baserat på inkomna synpunkter eller ny 
information. 

• Oskarshamns- och Mönsteråskusten 
• Kalmarkusten 
• Östra Ölands kust och sjömarker 
• Ottenby 
• Södra Midsjöbanken (inom ett utvidgat Hoburgs bank och Midsjöbankarna). 

Länsstyrelserna ska nu rapportera sitt arbete och förslag till Naturvårdsverket den 28 oktober 
2022. 

  

 
1 Important Bird and Biodiversity Areas 
2 Särskilt skyddsområde (SPA-område) enligt fågeldirektivet (7 kap. 28 § miljöbalken) 

https://lagen.nu/1998:808#K7P28S1


      
 
Översiktskarta 
Förslag till avgränsning av fem 
nya eller utvidgade Natura 
2000-områden enligt 
fågeldirektivet (SPA-områden).  

  



      
Detaljkartor 
Förslag till avgränsning av nya Natura 2000-områden 
Se webbkarta på Länsstyrelsens webbplats för en mer detaljerad bild. 

Det nya föreslagna området har en areal på ca  
32 700 hektar. Över 97 % utgörs av vattenområde, 
1 % är våtmark och knappt 2 % är land. 

Det nya föreslagna området har en areal på ca  
32 700 hektar.  
Över 97 % utgörs av vattenområde, 1 % är 
våtmark och knappt 2 % är land. 



      

 
  

Det nya föreslagna området har en areal på drygt  
10 500 hektar.  
Över 90 % utgörs av vattenområde, knappt 5 % är 
våtmark och 5 % är land. 



      

  

Det nya föreslagna området Östra Ölands kust 

och sjömarker har en areal på ca 47 500 hektar.  
Över 93 % utgörs av vattenområde, 0,3 % är 
våtmark och drygt 6 % är land. 

Det nya föreslagna området Ottenby har en 
areal på ca 13 000 hektar. Över 98 % 
utgörs av vattenområde, knappt 2 % är 

 



      

 

Det nya föreslagna området har en areal på ca  
48 500 hektar, där allt utgörs av vattenområde i 
svensk ekonomisk zon. 
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